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ประเทศสมาชิก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา  

 ฟuลิปปuนสb สิงคโปรb ไทย และเวียดนาม 
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ประชากร     661.8 ล9านคนในปv 2564 (เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 1.06% ต'อปv)    

                                  มีประชากรรวมเป|นลำดับ 3 ของโลก รองจากจีน และอินเดีย  

 

ผลิตภัณฑZมวลรวม (GDP)   3.08 ล9านล9านดอลลารbสหรัฐ มีสัดส'วนคิดเป|น 3.5% ของ GDP โลก 

 

เลขาธิการอาเซียน       มาจากการแต'งต้ังจากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน จากการเสนอช่ือของประเทศ

ตามหลักการหมุนเวียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีวาระ 5 ปv เลขาธิการคนป�จจุบัน คือ ดาโต�ะ ปาดูกา ลิม  

จ็อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) จากบรูไน ซ่ึงจะหมดวาระการดำรงตำแหน'งใน ธ.ค.2565 ท้ังน้ี 

กัมพูชาได9เสนอช่ือ นายแกว กึม ฮวน (Kao Kim Hourn) ให9เป|นเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป ซ่ึงจะดำรง

ตำแหน'งระหว'าง ม.ค.2566-ธ.ค.2570  

 

วัตถุประสงคZของประชาคมอาเซียน 

  1. เพ่ือธำรงรักษาและเพ่ิมพูนสันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพ กับท้ังเสริมสร9างคุณค'า

ทางสันติภาพในภูมิภาค 

  2. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาค โดยการส'งเสริมความร'วมมือใน 3 ด9านหลัก 

ได9แก' การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม 

  3. เพ่ือธำรงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต9ให9เป|นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรb และปราศจากอาวุธ     

ท่ีมีอานุภาพทำลายล9างสูงอ่ืน ๆ 

 

เศรษฐกิจของอาเซียน 

  เศรษฐกิจอาเซียนยังคงแข็งแกร'งท'ามกลางความท9าทายโลก เช'น สถานการณbการแพร'ระบาด

ของโรค COVID-19 และความตึงเครียดด9านภูมิรัฐศาสตรbท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยขยายตัว 3.4%  เม่ือปv 2564      

จากการฟ��นตัวของภาคการบริโภค การลงทุน และการค9า รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนป�องกันโรค COVID-19     

ท่ีประสบความสำเร็จ โดยการค9าท้ังหมดของอาเซียนเม่ือปv 2564 มีมูลค'า 3.3 ล9านล9านดอลลารbสหรัฐ (เป|น

การค9าภายในอาเซียน 21.3%) และการค9าบริการท้ังหมดมีมูลค'า 743,000 ล9านดอลลารbสหรัฐ (เป|นการค9า

ภายในอาเซียน 11.7%)  

  สำหรับการค9าของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค จีนยังคงเป|นประเทศคู'ค9าขนาดใหญ'ท่ีสุด

ของอาเซียนเม่ือปv 2564 มีมูลค'าการส'งออกคิดเป|น 11.76%  รองลงมาได9แก' สหรัฐฯ 10.36%  และสหภาพยุโรป 

7.74% ขณะท่ีการนำเข9า อาเซียนมีมูลค'าการนำเข9าจากจีนมากท่ีสุดท่ี 18.38% รองลงมา ได9แก' ญ่ีปุ�น 7.12%  

และสหภาพยุโรป 4.36% นอกจากน้ี จีนยังคงเป|นคู'ค9าอันดับ 1 ของอาเซียนติดต'อกันเป|นปvท่ี 13 เช'นเดียวกับ

อาเซียนท่ีเป|นคู'ค9าอันดับ 1 ของจีนติดต'อกันเป|นปvท่ี 2 ซ่ึงมูลค'าการค9าระหว'างจีนกับอาเซียนระหว'าง ม.ค.-

ก.ค.2565 อยู'ท่ี 544,900 ล9านล9านดอลลารbสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 13.1%  เม่ือเทียบกับห9วงเดียวกันของปv 2564  
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  การลงทุนโดยตรงจากต'างประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) ของอาเซียนปv 2564 

มีมูลค'า 174,100 ล9านดอลลารbสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 42.3% จากปv 2563 โดยสหรัฐฯ เป|นประเทศท่ีมีการลงทุน

โดยตรงมากท่ีสุด คิดเป|น 23%  รองลงมาได9แก' สหภาพยุโรป 15.2%  จีน 7.8%  และเป|นการลงทุนภายใน

อาเซียน 12% 

 

สถานการณZสำคัญของอาเซียนในปt 2565 

  1) การทำหน#าท่ีประธานอาเซียนของกัมพูชา ภายใต9แนวคิดหลัก อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือ

ความท9 าทายร'วมกัน (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together) ในภาพรวมค' อนข9 างประสบ

ความสำเร็จ เน่ืองจากกัมพูชาสามารถผลักดันประเด็นท่ีริเร่ิมให9สามารถบรรลุเป|นผลลัพธbการประชุมสุดยอด

อาเซียนได9 เฉพาะอย'างย่ิงการเร'งกระบวนการพิจารณาการรับติมอรb-เลสเตเข9าเป|นสมาชิกอาเซียน ซ่ึงผู9นำ

อาเซียนเห็นชอบในหลักการแล9ว โดยจะให9สถานะผู9สังเกตการณbในการเข9าร'วมประชุมในกรอบอาเซียนท้ังหมด 

ระหว'างจัดทำแผนงานสำหรับการเป|นสมาชิกอาเซียนอย'างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกัน การส'งเสริม

ความสัมพันธbกับภาคีภายนอกภูมิภาคเพ่ือขยายความเป|นหุ9นส'วนผ'านกลไกท่ีนำโดยอาเซียน ในห9วงปv 2565 มี

ประเทศท่ีลงนามเป|นอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร'วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 (Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) อย'างเป|นทางการ ท้ังส้ิน 7 ประเทศ ได9แก' เดนมารbก 

กรีซ เนเธอรbแลนดb โอมาน กาตารb และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสb ลงนามเม่ือ ส.ค.2565 และยูเครน เม่ือ พ.ย.2565 

อย'างไรก็ดี กัมพูชาเผชิญความยากลำบากในการแก9ไขสถานการณbเมียนมา แม9จะใช9แนวทางประนีประนอมใน

การมีปฏิสัมพันธbกับเมียนมา แต'ไม'เป|นผลมากนัก  

2) สถานการณZการเมืองเมียนมา เป|นความท9าทายท่ีสำคัญของอาเซียน เน่ืองจาก          

การขับเคล่ือนฉันทามติ 5 ประการ ตามมติท่ีประชุมผู9นำอาเซียนสมัยพิเศษ เม่ือ 24 เม.ย.2564 ยังเป|นไป

อย'างล'าช9า เพราะแม9ว'าผู9แทนพิเศษอาเซียนจะเดินทางเยือนเมียนมาถึง 2 คร้ัง เม่ือ มี.ค.และ มิ.ย.2565 แต'ยัง

ไม'สามารถพบปะฝ�ายตรงข9ามของรัฐบาลสภาบริหารแห'งรัฐ (State Administration Council-SAC)    

เฉพาะอย'างย่ิงอองซานซูจี แต'มีความคืบหน9าสำคัญในการให9ความช'วยเหลือด9านมนุษยธรรมแก'เมียนมา     

โดยการทำงานร'วมกันระหว'างศูนยbประสานงานอาเซียนเพ่ือความช'วยเหลือด9านมนุษยธรรมและการจัดการ   

ภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance-AHA Centre) กับคณะทำงานเฉพาะกิจ

เมียนมา แต'สถานการณbในเมียนมากลับมีทิศทางแย'ลง หลังจากการตัดสินประหารชีวิตนักเคล่ือนไหวทางการเมือง

เมียนมาก'อนการประชุม รมว.กต.อาเซียน คร้ังท่ี 55 เม่ือ ส.ค.2565 เพียง 1 สัปดาหb ส'งผลให9ท่ีประชุม 

รมว.กต.อาเซียน ตกลงท่ีจะย่ืนข9อเสนอแนะให9กับท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 40 และ 41 เพ่ือประเมิน

ความคืบหน9าในการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ประการของเมียนมา ซ่ึงผู9นำอาเซียนมีมติให9จัดทำแผนปฏิบัติการ  

ท่ีเป|นรูปธรรม ปฏิบัติได9จริง และสามารถวัดผลได9 พร9อมกับกรอบเวลาท่ีชัดเจนสำหรับฉันทามติ 5 ประการ 

และจะเก่ียวพันกับผู9มีส'วนได9เสียทุกฝ�ายโดยเร็วในลักษณะท่ียืดหยุ'นและไม'เป|นทางการ รวมถึงทบทวน      

การเข9าร'วมประชุมของผู9แทนเมียนมาเพ่ิมเติม ขณะท่ีจะยังคงให9ผู9แทนท่ีไม'ใช'การเมืองของเมียนมาเข9าร'วมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุม รมว.กต.อาเซียน ต'อไป 
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  3) สถานการณZในทะเลจีนใต# ยังคงความตึงเครียดในห9วงปv 2565 เน่ืองจากทะเลจีนใต9ถูกใช9

เป|นพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวและแข'งขันอิทธิพลของสหรัฐฯ และจีน สร9างความกังวลและหวาดระแวงต'อประเทศ

คู'พิพาท โดยสหรัฐฯ ยังคงมุ'งเน9นปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation Operation-

FONOP) ซ่ึงอ9างว'าสอดคล9องกับกฎหมายระหว'างประเทศ เฉพาะอย'างย่ิงอนุสัญญาสหประชาชาติว'าด9วย

กฎหมายทางทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) โดยส'งกองเรือรบ

ลาดตระเวนในทะเลจีนใต9และทะเลจีนตะวันออก ควบคู'กับการกระชับความสัมพันธbกับประเทศคู'พิพาทด9วย

ปฏิบัติการฝ¦กซ9อมร'วม รวมถึงในกรอบอาเซียน ซ่ึงประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ ประกาศมอบเงิน

จำนวน 60 ล9านดอลลารbสหรัฐ สำหรับความริเร่ิมทางทะเล ในการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-อาเซียน สมัยพิเศษ 

เม่ือ พ.ค.2565 เพ่ือส'งเสริมการค9นหาและการกู9ภัย และความร'วมมือการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และไร9การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated fishing-IUU) การพัฒนาความตระหนักรู9

สถานการณbทางทะเล (Maritime Domain Awareness-MDA) ตลอดจนความช'วยเหลือด9านเทคนิค 

  ขณะท่ีจีนให9ความสำคัญกับการรักษาอำนาจและอธิปไตยเหนือพ้ืนท่ีอ9างกรรมสิทธ์ิอย'าง

ต'อเน่ือง โดยดำเนินกลยุทธbท่ีหลากหลาย เช'น การบังคับใช9กฎหมายความปลอดภัยในการจราจรทางทะเล 

การให9อำนาจกองกำลังป�องกันชายฝ�©งเพ่ิมช้ึน การใช9ยุทธศาสตรb grey zone โดยยังคงส'งเรือประมงเข9าไปใน

ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zone-EEZ) ของฟuลิปปuนสb และการห9ามทำการประมงใน

ทะเลจีนใต9ประจำปv พร9อมกับขยายขีดความสามารถทางทหารและพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐานบนเกาะเทียม  

 สำหรับการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต9 (Code of Conduct-CoC) ระหว'าง

อาเซียนกับจีน เร่ิมกลับมาเจรจาเอกสารร'างท่ี 2 (second reading) อีกคร้ังหลังสถานการณbโรค COVID-19 

คล่ีคลาย และต้ังเป�าท่ีจะบรรลุผลในส้ินปv 2565 แต'ยังมีอุปสรรคหลายประการไม'น'าจะทำให9ลุล'วงได9ในวาระ  

การทำหน9าท่ีของกัมพูชา แม9ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน คร้ังท่ี 25 ยืนยันความมุ'งม่ันในการเร'งเจรจา CoC 

เพ่ือให9ได9ข9อสรุปโดยเร็ว 

  4) การฟwxนตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร0ระบาดของโรค COVID-19 มีทิศทางเชิงบวก    

โดยอาเซียนประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 5.0%  และปv 2566 ท่ี 5.2%  ซ่ึงเป|นผลจากการฟ��นตัว

ด9านการค9าและการลงทุนของอาเซียน อย'างไรก็ดี ป�จจัยนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจและ

ปฏิบัติการพิเศษในยูเครนของรัสเซียจะส'งผลกระทบต'อห'วงโซ'อุปทานโลก ราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ�อและ

ภาวะค'าครองชีพ จะส'งผลกระทบต'อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

  อาเซี ยน มุ' งดำเนิ นการตามกรอบการฟ�� น ฟู ท่ี ครอบคลุ มของอาเซี ยน  (ASEAN 

Comprehensive Recovery Framework-ACRF) มาตรการผ'อนคลายการเดินทางและการเปuดพรมแดน

ระหว'างกัน การใช9ประโยชนbจากความตกลงหุ9นส'วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership-RCEP) ตลอดจนการปรับปรุงความตกลงของอาเซียนท่ีมีอยู'เดิม และเพ่ิมเติม

กฎระเบียบท่ีมีความยืดหยุ'นและตอบสนองต'อการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะส'งเสริมให9อาเซียนยังคงเป|น

ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพและความพร9อมในการดึงดูดการค9าและการลงทุนจากประเทศนอกภูมิภาค 
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อาเซียนกับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติปt 2573 

  วิสัยทัศนbประชาคมอาเซียนปv 2568 (ASEAN Community Vision 2025) ได9เน9นย้ำความ

สอดคล9องระหว'างวาระเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติกับความพยายามในการสร9างประชาคม

อาเซียนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค แต'วิกฤตต'าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช'น การแพร'ระบาดของ

โรค COVID-19 และผลกระทบต'อห'วงโซ'อุปทานโลก ก็เป|นป�จจัยท่ีกระทบต'อการบรรลุเป�าหมายการพัฒนา   

ท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในปv 2573 ได9ตามกำหนดเวลา    

ตามรายงาน ASEAN SDG Snapshot Report 2022 ท่ีเผยแพร'เม่ือ ก.ย.2565 เพ่ือติดตามความคืบหน9าสู'  

การบรรลุ SDGs ต้ังแต'ปv 2559-2563 มุ'งเน9นไปท่ีเป�าหมาย 8 ประการ ดังน้ี 

  - เป�าหมายท่ี 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ อาเซียนมีความเส่ียงมากข้ึนจากการท่ี

ประชากรจะเข9าสู'ความยากจน เน่ืองจากประชากรโดยเฉล่ียท่ีได9รับผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเก่ียวข9องกับ  

สภาพภูมิอากาศเม่ือปv 2563 อยู'ท่ี 2,546.8 คนต'อประชาชน 100,000 คน เพ่ิมข้ึนจากปv 2559 ท่ี 554 คน  

ต'อประชาชน 100,000 คน ซ่ึงการประสบกับภัยพิบัติ ทำให9ประชากรเผชิญกับความยากจนได9ง'ายข้ึน 

  - เป�าหมายท่ี 2 การขจัดความหิวโหย อาเซียนมีพัฒนาการดีข้ึนเล็กน9อย โดยวัดจาก

ประชากรเด็กในอาเซียนท่ีอายุต่ำกว'า 5 ปvเม่ือปv 2563 ท่ี 25.4% ตกอยู'ในภาวะการเจริญเติบโตหยุดชะงัก    

ซ่ึงลดลงจากปv 2559 ท่ี 27% ขณะท่ีอัตราของเด็กอายุต่ำกว'า 5 ปvท่ีมีลักษณะซูบผอม ลดลงจาก 8.6% เม่ือ      

ปv 2559 เป|น 6.9% เม่ือปv 2563 

  - เป�าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป|นอยู'ท่ีดี อาเซียนมีทิศทางท่ีดีข้ึนเล็กน9อยเม่ือ

เปรียบเทียบในหลายป�จจัย อาทิ ความหนาแน'นของแพทยbในภูมิภาคอาเซียนเม่ือปv 2563 อยู'ท่ี 6.26 คนต'อ

ประชากร 10,000 คน เพ่ิมข้ึนเล็กน9อยจากปv 2559 ท่ี 5.42 คน อัตราการเสียชีวิตของมารดา (maternal 

mortality) ต'อการให9กำเนิดบุตร 100,000 คนเม่ือปv 2563 มีจำนวน 199.8 คน ลดลงเล็กน9อยจาก 202.8 คน

เม่ือปv 2559 อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุน9อยกว'า 5 ปvคิดเป|นสัดส'วน 29.3 คนต'อการเกิด 1,000 คน เม่ือ 

ปv 2563 ต่ำกว'าปv 2559 ท่ี 30.5 คน ขณะท่ีผู9ติดเช้ือ HIV (human immunodeficiency virus) ต'อประชากร

ท่ัวไป 1,000 คน ลดลงจาก 0.48 เม่ือปv 2559 เป|น 0.31 เม่ือปv 2563 และอัตราการเกิดโรคมาลาเรียเฉล่ียใน

อาเซียนอยู'ท่ี 0.57 คนต'อประชากร 1,000 คนเม่ือปv 2563 ลดลงจาก 0.71 คนเม่ือปv 2559 

  - เป�าหมายท่ี 4 การได9รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อัตราการมีส'วนร'วมเฉล่ียสำหรับการจัดการ

เรียนรู9ระดับอนุบาลเม่ือปv 2563 อยู'ท่ี 76.2% สูงกว'า 74.4% เม่ือปv 2559 ขณะท่ีโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ท่ีสามารถเข9าถึงคอมพิวเตอรbเพ่ือการเรียนการสอนกลับลดลงเล็กน9อยจาก 45.9% เม่ือปv 2559 เป|น 45.3%   

เม่ือปv 2563 สำหรับสัดส'วนครูระดับช้ันประถมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติข้ันต่ำตามข9อกำหนดมีมากข้ึนท่ี 90.8%   

เม่ือปv 2563 สูงกว'าปv 2559 เกือบ 5 จุดร9อยละ  

  - เป�าหมายท่ี 7 การเข9าถึงพลังงานสะอาด ความพยายามในการพัฒนาแหล'งพลังงาน

หมุนเวียนจำเป|นต9องเพ่ิมความเข9มข9น จากการท่ีภูมิภาคมีการพัฒนาเพียงเล็กน9อยในด9านน้ี พิจารณาจาก

สัดส'วนพลังงานหมุนเวียนกับการใช9พลังงานท้ังหมดในภูมิภาคไม'เปล่ียนแปลงมากนักจาก 7.47% เม่ือ 

ปv 2559 เป|น 8.46% เม่ือปv 2563 
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  - เป�าหมายท่ี 8 งานท่ีดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑbรวมภายในประเทศเฉล่ียต'อ

รายประชากร (Real GDP per capita) เม่ือปv 2563 หดตัวโดยเฉล่ียท่ี 4.3% เม่ือปv 2563 เช'นเดียวกับ GDP 

ต'อผู9ท่ีมีงานทำท่ีลดลงเป|น 0.8% เม่ือปv 2563 ขณะท่ีอัตราการว'างงานของภูมิภาคอาเซียนปv 2563 อยู'ท่ี 5.4% 

สูงข้ึนจากปv 2559 ท่ี 3.9% สำหรับการเข9าถึงบริการทางการเงินท่ีท่ัวถึง (financial inclusion) โดยดูจาก

อัตราส'วนของจำนวนเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine-ATM) ต'อประชากรผู9ใหญ'          

ในอาเซียน 100,000 คน อยู'ท่ี 48.2 เคร่ือง เม่ือปv 2563 เพ่ิมข้ึนเล็กน9อยจากปv 2559 ท่ี 47.4 เคร่ือง 

  - เป�าหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร9างพ้ืนฐาน พบว'าผู9โดยสารทางอากาศ

ท้ังหมดของภูมิภาคลดลงอย'างมากเม่ือปv 2563 ซ่ึงมีจำนวนเพียง 332.866 ล9านคน จากปv 2559 ท่ีมีจำนวน

ผู9โดยสาร 617.275 ล9านคน ในด9านการค9า มีบันทึกการขนส'งสินค9าทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนรวม 6,348 พันตัน

เม่ือปv 2563 ลดลง 741,000 ตันจากปv 2559 ขณะท่ีการขนส'งสินค9าทางเรือมีปริมาณมากข้ึนเม่ือปv 2563 ท่ี

จำนวน 3,189.913 ล9านตัน เม่ือเทียบกับปv 2559 ท่ีจำนวน 3,054.624 ล9านตัน ในด9านการจ9างงานภาคการ

ผลิต ผู9ท่ีมีงานทำในภูมิภาคโดยเฉล่ียร9อยละ 14.5 เม่ือปv 2563 สูงกว'า 1 จุดร9อยละของปv 2559 และเครือข'าย

โทรศัพทbมือถือครอบคลุมร9อยละ 87.8 ของประชากรในภูมิภาคเม่ือปv 2563 สูงกว'าปv 2559 ท่ีร9อยละ 84 

  - เป�าหมายท่ี 17 ความร'วมมือเพ่ือบรรลุ SDGs ผลกระทบจากความท9าทายทางเศรษฐกิจ

บางประการเม่ือปv 2563 แสดงให9เห็นในรายได9ของภาครัฐ อัตราส'วนรายได9ต'อ GDP ในระดับภูมิภาคเม่ือปv 

2563 อยู'ท่ี 15.6% ลดลงจากปv 2559 ท่ี 16.4% ขณะท่ีอัตราการสมัครบริการอินเทอรbเน็ตความเร็วสูงใน

ภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท'าเป|น 12 คนต'อประชากร 100 คนเม่ือปv 2563 จาก 7.3% เม่ือปv 2559 

นอกจากน้ี ประชากรในภูมิภาคอาเซียน 76.8% มีรายงานการใช9อินเทอรbเน็ตเม่ือปv 2563 ซ่ึงเป|นพัฒนาการ   

ท่ีเห็นได9ชัดจาก 52.8% เม่ือปv 2559 เน่ืองจากการแพร'ระบาดของโรค COVID-19 ได9กระตุ9นให9ผู9บริโภคและ

ธุรกิจต'าง ๆ เข9าสู'ความเป|นดิจิทัลในหลายประเทศ  

 

ประเด็นสำคัญของอาเซียนท่ีต#องติดตามในปt 2566 

   - การทำหน9าท่ีประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย 

   - ความท9าทายด9านความม่ันคงท่ีกระทบต'อความเป|นเอกภาพของอาเซียน เฉพาะอย'างย่ิง 

สถานการณbในเมียนมา และปฏิบัติการพิเศษในยูเครนของรัสเซีย 

   - ความคืบหน9าการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต9ระหว'างอาเซียนกับจีน 

  - ป�ญหาเศรษฐกิจโลกท่ีเข9าสู'ภาวะถดถอยและผลกระทบต'ออาเซียน 

   - ป�ญหาส่ิงแวดล9อมและภัยพิบัติ 
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นายแกว กึม ฮวน  

(Kao Kim Hourn)  

เลขาธิการอาเซียน คนท่ี 15 

วาระการดำรงดำแหน0ง ม.ค.2566-ธ.ค.2570 

 

สัญชาติ   กัมพูชา 

 

เกิด   28 พ.ค.2509 (อายุ 56 ปv/2565) จ.กำปงจาม กัมพูชา 

 

สถานภาพ  สมรสกับนาง Khem Rany ผู9อำนวยการโทรทัศนbและวิทยุแห'งเอเชียตะวันออกเฉียงใต9  

    มีบุตร 2 คน  

 

การศึกษา 

ปv 2528   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน Herndon High School รัฐเวอรbจิเนีย สหรัฐฯ  

ปv 2532   ปริญญาตรี สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัย Baylor รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ  

ปv 2534   ปริญญาโท สาขาความสัมพันธbระหว'างประเทศ มหาวิทยาลัย Ohio รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ  

ปv 2534   ปริญญาโท สาขารัฐศาสตรb มหาวิทยาลัย Ohio รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ  

ปv 2544   ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตรb University of Hawaii at Manoa รัฐฮาวาย สหรัฐฯ  

ปv 2550   ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิด9านกิจการสาธารณะ (Public Service) มหาวิทยาลัย Ohio  

    รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ   

 

ประวัติการทำงาน 

ปv 2537-2547 ผู9อำนวยการสถาบัน Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP)  

ปv 2539-2541  ท่ีปรึกษาประจำกระทรวงการต'างประเทศและความร'วมมือระหว'างประเทศ  

ปv 2542-2544  สมาชิกสภาท่ีปรึกษาอาวุโสด9านเศรษฐกิจ (Supreme National Economic Council) 
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ปv 2544-2547  ท่ีปรึกษา รมว.กระทรวงการต'างประเทศและความร'วมมือระหว'างประเทศ  

ปv 2546 ผู9ก'อต้ังและอธิการบดี The University of Cambodia 

ปv 2547-2556 รัฐมนตรีช'วยว'าการกระทรวงการต'างประเทศและความร'วมมือระหว'างประเทศ  

และท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ปv 2556-ป�จจุบัน รัฐมนตรีติดตามนายกรัฐมนตรีฮุน เซน รับผิดชอบด9านการต'างประเทศและอาเซียน 

 

--------------------------------------------- 

 


